Wij hebben een ziel!
Nu de zomer is begonnen zal het ook weer snel kermis worden. De kermis
is vanouds een kerkelijk feest. Dit feest werd gevierd rond de inwijdingsdag
van het kerkgebouw, die jaarlijks werd herdacht. In sommige plaatsen met
een processie, maar altijd met een feest in het dorp, dat later is uitgegroeid
tot de kermis. Het is interessant dat sommige kerkelijke feesten, ontdaan
van hun religieuze oorsprong, als heel populaire profane feesten zijn
blijven voortbestaan. Feesten doen wij graag en dus is het ook begrijpelijk
dat de kermis is uitgegroeid tot een feest, waar veel mensen en vooral
kinderen van genieten. Er is zelfs een hele industrie ontstaan rond het
fenomeen kermis. Toch lijkt het mij van belang om ons de oorsprong
van de kermis te herinneren. Niet om te treuren over het terreinverlies
dat de kerkgemeenschap in deze tijd moet incasseren. Dat is niet zo erg.
Dat verplicht ons om steeds nieuwe uitdagingen te zoeken om onze
belangrijkste boodschap aan mensen door te geven. Zo las ik vandaag
bij Abraham Joshua Herschel, een wijze jood: “De eerste taak van de
godsdienst is om in herinnering te brengen dat de mens een ziel heeft, dat
de gemeenschap een ziel heeft. Waren wij er geen getuige van hoe hele
volkeren hun ziel verloren?”
Dré Brouwers, pastor.

Antoniuskerk

Het Inter-parochieel Ziekenen Ontmoetingstriduüm.
Op 6-7-8 september 2016 worden deze dagen van ontmoeten en omzien naar elkaar voor de 65ste keer in Best gehouden, georganiseerd
door vrijwilligers onder de verantwoordelijkheid van het Pastorale team
van de parochie ‘Sint-Odulphus van Brabant’. Het Triduüm is bedoeld
voor zieken en ouderen in de parochie die veelal door een beperking
aan huis gebonden zijn, wonend zowel in Best, Oirschot, Spoordonk en
de Beerzen. Dit jaar is het thema ‘Barmhartigheid’. Indien u nog nooit
hebt deelgenomen en toch graag op een van de dagen aanwezig wilt
zijn, neem dan telefonisch contact op met uw parochiecentrum. Vanaf
begin juli wordt u ingeschreven. Degenen die in het verleden al hebben
deelgenomen worden automatisch bezocht door een vrijwilliger van de
parochie.
Tonny van den Hurk, Coördinator Ontmoetingstriduüm.

Odulphuskerk

Terugkomviering
Op zaterdag 18 juni jl. was de
terugkomviering voor onze communicanten. Het weer was minder
goed en daarom stond de frietkar
dit jaar voor de kerk en hebben we
in het portaal van de kerk gezellig
samen gegeten.In de viering kwam
onze aandacht voor de schepping
heel mooi naar voren. De kinderen
lazen teksten over de dieren en de
bloemen. Onze opdracht is dat wij
er goed voor mogen zijn. Daarin
kunnen wij echt iets betekenen,
ook voor elkaars geluk. In dat
verband hebben wij de leden van
de werkgroep in de persoon van
Ivonne Peelen bedankt door haar
te onderscheiden met een speldje
van de Sint-Odulphuskerk. Zij is

Intenties: Hein van Vlokhoven,
Gerrit van Kemenade, Jgt. Joannes
van Kuik, Jgt. Lambertus Essens,
Henrikus Leijtens en Barbara Leijtens-van de Kerkhof, Henricus
Odulphus van der Velden, Jgt.
Wilhelmina van de Meerendonkvan Laarhoven, Lambère van de
Sande en dochter Marga, Diny
Janssen-van de Molengraaft (verjaardag).
Overleden:       
Drieka van de Sande-Spanjers, 78
jaar. Joke van Waterschoot-Walravens, 78 jaar. Henk Merks, 77 jaar
Frans de Bresser, 65 jaar. Mien
Kapteijns-van Balkom, 86 jaar.  
Mogen zij rusten in vrede

zo trouw in de weer bij de voorbereiding van onze communicanten
en vormelingen, dat zij dat zeker
heeft verdiend. Zij zei zelf dat
ze vond, dat alle dames van de
werkgroep er eigenlijk recht op
hadden. Dat is ook zo, maar soms
is er in de gemeenschap een persoon, die geëerd wordt en daarmee altijd ook de hele gemeenschap, die dat mogelijk maakt.
Vieringen
Woensdag 29 juni, 19.00u:
Eucharistieviering in de Sint-Annakapel Aarle
Intenties: Harrie van Beerendonk
(verjaardag), Wilhelmus Essens.
Vrijdag 1 juli 1e vrijdag van de
maand
18.00u Aanbidding van het Allerheiligste in de Sint-Odulphuskapel
18.30u Rozenkransgebed 19.00u
Eucharistieviering
Intenties: bijzondere intenties.
Zaterdag 2 juli, 17.00u:
Eucharistieviering m.m.v. koor
Zingen doet Leven               
Intenties: Voor de levende en
overleden leden van de KBO,
Lambert van de Ven, ter herinnering aan Martien en Marcel van
Laarhoven.
Zondag 3 juli, 09.30u:
Eucharistieviering met volkszang

De nieuwe uitgave van de Nieuwsbrief van onze parochie, inclusief
het Antonius- en Odulphusnieuws
hebt u vorige week in de brievenbus gekregen. Zo informeren wij
u over het nieuws in de parochie
en in onze lokale geloofsgemeenschappen in Best. In de Nieuwsbrief staat nieuws dat voor de
gehele parochie van belang is.
Elke uitgave begint met een tekst
door een van de leden van het
pastorale team. Verder staan er
verslagen in van activiteiten die
geweest zijn en een vooruitblik
op wat komen gaat. In de lokale
katernen van Best, van OirschotSpoordonk (het Contactblad) en
van de Beerzen (’t Nieuwsbriefke)
staat het meer plaatselijke nieuws.
Op verzoek heeft de redactie van
de Nieuwsbrief besloten om ook
de lokale katernen van OirschotSpoordonk en van de Beerzen
voor u beschikbaar te stellen. Natuurlijk publice(e)r(d)en we deze
ook op onze website, maar u kunt
nu in zowel de H. Antoniuskerk,
als in de Sint-Odulphuskerk een
papieren versie meenemen. Ze liggen voor u klaar.
En in de Beerzen, Oirschot en
Spoordonk kunnen belangstellenden een exemplaar van het Antonius- en Odulphusnieuws meenemen. Zo blijven we nog beter op
de hoogte van alles wat er in onze
parochie gebeurt.

Vieringen
Zondag 3 juli, 11.00u,
Antoniusviering
Eucharistieviering pastor Verhoeven, m.m.v. Bert de Laat (organist)
en de cantors
Intenties: Bep Papenburg, bijzondere intentie.
Dinsdag 5 juli, 09.00u:
Woord- en communieviering in de
Avondmaalkapel met aalmoezenier Van Lieverloo
Intenties: bijzondere intentie.

Contactgegevens
Website: www.odulphusvanbrabant.nl
Parochiecentrum H. Antoniuskerk
Tel. 0499 - 37 12 76, Wilhelminaplein 159, 5684 VP Best
bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur
e-mail info@antoniusparochie.nl
Bank: NL43RABO01070.92.131

Parochiecentrum Sint-Odulphuskerk
Tel. 0499 - 37 56 98, Hoofdstraat 35, 5683 AC Best
bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur
pastorie 0499 - 37 12 95
e-mail parochiecentrum@sint-odulphus.nl
Bank: NL30RABO01070.12.049

